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Další zasedání hnìvotínských zastupitelù 
probìhlo v úterý 6. èervna. Pøítomno bylo 
8 zastupitelù, omluvena byla pouze Pavla 
Hluší. Pøítomno bylo 24 hostù.
P o  z a h á j e n í ,  v o l b ì  z a p i s o v a t e l e ,  
návrhového výboru a ovìøovatelù, byl 
schválen program zasedání. Zprávu 
kontrolního výboru pøednesl jeho pøedseda 
Jozef Novák. Termínovì doložil, že všechny 
úkoly usnesení byly splnìny. Starosta 
seznámil pøítomné se Zprávou o práci 
obecního úøadu od posledního zasedání 
a s øešením pøipomínek obèanù.
Pøedsedou finanèního výboru Petrem 
Niessnerem byl pøednesen a zastupiteli 
následnì schválen návrh Rozpoètového 
opatøení è. 4/2017, Závìreèný úèet a Zpráva 
o výsledku hospodaøení Mikroregionu 
Kosíøsko, jehož je naše obec souèástí. 

Pøítomní byli poté starostou obce 
informováni o úvahách nìkterých firem 
využít stávající ubytovnu k ubytování 
dìlníkù z Ukrajiny a Rumunska, kteøí 
by prostøednictvím pracovních agentur 
pokrývali nedostatek pracovních sil 
pøedevším u firem sídlících v Hnìvotínì. 
Na základì informací  sdìlovacích 
prostøedkù o negativních zkušenostech 
obcí, kde tyto ubytovny pro zahranièní 
dìlníky existují, navrhujeme písemnì 
upozornit tyto spoleènosti na kategorické 
negativní stanovisko obce k tìmto úvahám, 
jejichž realizace by znamenala zhoršení 
kvality bydlení v obci. 
V dalším prùbìhu zasedání zastupitelé 
rozhodli o:
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výši 
7,5 tis. Kè na provoz bezplatné Linky 
bezpeèí pro dìti; 
- zakoupení 2 ks zvonových kontejnerù 
na sklo od Obecního úøadu Lubìnice;
- prodeji pozemkù obce, který byl 
projednán v prosinci 2016 na 14. zasedání 
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Poznámky ze 17. zasedání zastupitelstva obce

Nákup nových vodomìrù 
s dálkovým odeètem
Vzhledem k hranici životnosti velké èásti 
vodomìrù v obci navrhujeme zakoupení 
prvních 200 ks domovních vodomìrù 
se zabudovaným radiomodulem pro 
dálkový odeèet. Cena jedné soupravy pøijde 
obec na 1 896 Kè. Celkem bychom v tomto 
roce nakoupili vodomìry za 380 tis. Kè. 
K nim samozøejmì zakoupíme i notebook 
s odeètovým zaøízením a úèetním 
programem. 

Tento nový systém nám umožní efektivnìjší 
kontrolu a provádìní odeètù spotøeby vody 
pøímo z ulice, bez obtìžování majitelù 
nemovitostí pøipojených na obecní 
vodovod. Bìhem 3 - 4 let bychom zavedli 
vodomìry s dálkovým odeètem v celé obci.

Miloslav Antl, místostarosta

Zpravodaj obce Hnìvotín | èerven 2017

(zastupite lé  èekal i  na  zpracování  
znaleckých posudkù), jedná se o prodej 
pozemkù v místní èásti Za Floriánkem 
k zarovnání ulièní èáry plánované výstavby;

-  è e r p á n í  d o t a c í  n a  z a b u d o v á n í  
vzduchotechniky s rekuperací vzduchu 
ve školní tìlocviènì a kuchyni.

Schváleny byly smlouvy obce a další 
smìrnice upravující chod obecního úøadu:     
- Smìrnice o dohodách o hmotné 
zodpovìdnosti za svìøené hodnoty;
- Smìrnice k vedení pokladny;
- Smìrnice pro poskytování osobních 
a ochranných pracovních prostøedkù, 
mycích,  è ist íc ích a  dezinfekèních 
prostøedkù; 
- Smìrnice k provozu motorových vozidel;
- Systém náležité péèe obce uvádìjící 
na vnitøní trh EU døevo, nebo jiné produkty 
ze døeva (palivo, klest, štìpka, vìtve apod.), 
dle naøízení EU è. 995/2010.
Hosté zasedání byli dále seznámeni 
se zámìrem obce nakoupit dálkovì 
odeèitatelné vodomìry pro domácnosti 
a právnické osoby, se zakázkami malého 
rozsahu, s pokraèující výstavbou v obci 
a s kulturními a spoleèenskými akcemi 
(o všem podrobnìji v samostatných 
èláncích na jiném místì Zpravodaje).  
Projednáno a odsouhlaseno bylo zpìtné 
nájemné za bezesmluvní užívání bývalé 

mandlovny Úøadu pro zastupování státu 
ve vìcech majetkových a to od roku 1990 
ve výši 54 272 Kè a uzavøení øádné nájemní 
smlouvy od roku 2017 za nájemné ve výši 
2 870 Kè roènì.                
Otázky a pøipomínky obèanù z diskuze 
budou øešeny a na 18. veøejném zasedání 
v mìsíci srpnu bude jejich vyhodnocení 
souèásti Zprávy starosty o èinnosti 
Obecního úøadu Hnìvotín.
Po schválení usnesení starosta jednání 
u k o n è i l .  P o d r o b n ì j š í  i n f o r m a c e  
o projednávaných záležitostech naleznete 
na  obecních  webových stránkách 
v Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva 
obce. Další zasedání probìhne v mìsíci 
srpnu 2017.

Iveta Èechová



Výsledky zápisu k pøedškolnímu 
vzdìlávání od školního roku 
2017/2018
(zápis do mateøské školy)
Ve støedu 3. kvìtna 2017 probìhl v naší 
mateøské škole zápis k pøedškolnímu 
vzdìlávání. Podle novely školského zákona 
musí poslední rok pøed povinnou školní 
docházkou dítì navštìvovat mateøskou 
školu. Dítì tedy musí strávit minimálnì 
jeden rok v mateøské škole, než pøejde 
do základní školy. Jde o to, aby dìti získaly 
základní sociální, spoleèenské a etické 
základy už v mateøské škole a byly tak 
pøipravené na kolektiv žákù v 1. tøídì.  
Jelikož jsme nepoèítali s tolika odklady 
povinné školní docházky (tyto dìti 
se musely vrátit do mateøské školy), došlo 
k situaci, že nìkteré dìti nebyly pøijaty. 
Došlo i na odvolání proti nepøijetí, 
ale jelikož si øeditel ponechal 2 místa 
na odvolání a v této dobì došlo i k odhlášení 
dìtí z mateøské školy, dopadlo vše 
ke spokojenosti hnìvotínské veøejnosti. 
Rodièe dalších nepøijatých dìtí si již našli 
nové mateøské školy, kde byly jejich dìti 
pøijaty.
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Výstavba v obci

Poøízení nové motorové 
støíkaèky

Zakázky malého rozsahu

S ohledem na konec životnosti stávající 
motorové støíkaèky zásahové jednotky 
hnìvotínských hasièù a s ohledem 
na odhadované náklady její generální 
opravy ve výši 400 tis. Kè rozhodli 
zastupitelé obce o nákupu nové pøenosné 
motorové støíkaèky japonské výroby. Cena 
je odhadnuta do 300 tis. Kè. Spolehlivá 
støíkaèka je nezbytná pro efektivní hašení 
požáru zásahovou jednotkou.

Jaroslav Dvoøák, starosta

V minulém vydání Zpravodaje jsme vás 
i n f o r m o v a l i  o  r o z p r a c o v a n ý c h  
a  p l á n o v a n ý c h  a k c í c h ,  z  n i c h ž  
je v souèasnosti vìtšina dokonèena nebo 
tìsnì pøed dokonèením. Jedná se o:

- podkrovní byty v Domì s peèovatelskou 
službou;
- instalaci lanové dráhy ve sportovním 
areálu; 
- oplocení dìtského høištì u hasièské 
zbrojnice, kde budou práce ještì pokraèovat 
úpravou vedlejší fasády i doplnìním atrakcí 
pro dìti.

Nejvìtší dokonèovanou akcí je nyní 
revitalizace komunikace K Floriánku, kde 
jsou již provedeny všechny živièné plochy, 
parkovištì i chodníky a dokonèují se jen 
vjezdy a okolní terén. Po dodání stožárù 
bylo osazeno nové veøejné osvìtlení. 
To je již dokonèeno i na Malém Klupoøi, 
vèetnì výsadby nové zelenì.

Pøipravované akce:
- zahájení výstavby chodníkù a parkovacích 
stání v ulici Topolanská èeká na stavební 
povolení, stejnì jako propojovací chodník 
a autobusové zastávky u firmy WANZL, 
jejichž výstavbu spoleènost zahájí po nabytí 
právní moci stavebního povolení;
- nejen na prázdniny, ale i na nové 
multifunkèní høištì, jehož výstavba bude 
v nejbližší dobì zahájena, se už také mohou 
tìšit naši školáci.

Libor Bla�ák, místostarosta

Zadání zakázky na dodávku a instalování 
víceúèelového høištì:

- Komise pro zadávání veøejných zakázek 
doporuèila zastupitelùm zadat dodávku 
a  m o n t á ž  v í c e ú è e l o v é h o  h ø i š t ì  
ve Sportovním areálu Hnìvotín spoleènosti 
Sportovní podlahy Zlín s.r.o. za nabídnutou 
cenu ve výši 1 584 668,90 Kè, vèetnì DPH. 
Zadání zakázky na rekonstrukci veøejného 
osvìtlení v ulici K Floriánku:

- Po prùzkumu trhu a porovnání cen 
navrhla komise pro zadávání veøejných 
zakázek zadat rekonstrukci veøejného 
osvìtlení v ulici K Floriánku firmì David 
Malík se sídlem v Horních Moštìnicích 
za nabídnutou cenu ve výši 232 560 Kè, 
vèetnì DPH.

Miloslav Antl, místostarosta         

Zpravodaj obce Hnìvotín | èerven 2017

Základní a mateøská škola

Øeditelství Základní školy a Mateøské 
š k o l y  H n ì v o t í n ,  p ø í s p ì v k o v é  
organizace,  oznamuje  všem  rodièùm  
a  žákùm,  že  školní  rok  2017 / 2018  
bude zahájen v pondìlí dne 4.  záøí 2017 
v 8 hodin  hodin v kulturním  domì 
v Hnìvotínì.
Žáci se pøed kulturním domem 
shromáždí  v  7 :45  hodin  a  po  
slavnostním ceremoniálu odejdou 
se  svými  tøídními  uèitelkami do školy. 
Již první den si vezmou s sebou 
pøezùvky.
S t r a v o v á n í  v e  š k o l n í  j í d e l n ì  
je  zajištìno od  pondìlí 4. záøí 2017 pro 
ty žáky, kteøí budou øádnì pøihlášeni 
ke školnímu stravování do 1. záøí 2017 
u vedoucí školní jídelny (telefon 
585 944 700).
Provoz  školní družiny  zaène v pondìlí 
28. srpna 2017 od 6:30 hodin  
do 16:30 hodin. Zájemcùm o školní 
družinu paní vychovatelky pøedají 
zápisové lístky.

OZNÁMENÍ
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Základní a mateøská škola

Novinka v novém školním 
roce 2017/2018
Co všechno se dìlo na naší základní škole 
bìhem školního roku 2016/2017, si mohou 
zájemci o dìní v základní škole najít v mìsíci 
listopadu 2017 na našich webových 
stránkách. Najdou tam Výroèní zprávu 
o èinnosti školy za školní rok 2016/2017, 
kde je popsána veškerá naše èinnost 
za tento školní rok.
Já bych ale chtìl spíše uvést události, které 
budou souèástí nového školního roku. 
Minulý týden nám byl na Ministerstvu 
školství schválen projekt pod názvem 
Šablony pro ZŠ a MŠ Hnìvotín. V krátkosti 
uvedu, èeho se budou týkat šablony jak 
v základní škole, tak mateøské škole.
Šablony v mateøské škole se budou týkat 
vzdìlávání uèitelek v oblastech ètenáøské 
p r e g r a m o t n o s t i ,  m a t e m a t i c k é  
p r e g r a m o t n o s t i ,  s p e c i f i k a  p r á c e  
s  d v o u l e t ý m i  d ì t m i  a  p r e v e n c e  
logopedických vad. Velkou novinkou bude 
zavedení pracovní pozice „chùva“, která 
bude vypomáhat uèitelkám mateøské školy 
pøi práci s dvouletými dìtmi. Øeditel 
školy pøijme od 1. záøí 2017 dvì chùvy, 
každou na polovièní úvazek. Pøípadní 
zájemci nech� pøímo kontaktují øeditele 
školy, v dobì prázdnin emailem.
Šablony v základní škole se opìt budou 
týkat vzdìlávání pedagogù v oblastech 
ètenáøské a matematické gramotnosti, 
cizích jazykù a inkluze. Žáci základní školy 
budou moci navštìvovat Ètenáøský klub 
a Klub zábavné logiky a deskových her. Dále 
je pøipravena obsáhlá šablona Douèování 
žákù ZŠ ohrožených školním neúspìchem. 
Žáky pro douèování budou vybírat pøímo 
pedagogové školy podle dosažených 
vzdìlávacích výsledkù za minulý školní rok.

Vladimír Èuka, øeditel ZŠ a MŠ Hnìvotín

Vzdìlávací a kulturní akce 
pro žáky 1. stupnì
Abychom zpøíjemnili žákùm nároèný závìr 
školního roku, zajistili jsme pro nì øadu 
zajímavých kulturních èi vzdìlávacích akcí. 
Jednalo se napøíklad o hudební poøad 
skupiny Marbo, který navštívili žáci 
1. – 3. roèníku, prvòáèci vycestovali 
do Vlastivìdného muzea a absolvovali 
edukaèní program s názvem Za zvíøátky 
do pohádky, druháci a tøe�áci navštívili 
vystoupení Duhové bubliny. Velmi 
populární Pevnost poznání pøivítala 
prvòáky a druháky v rámci školního výletu 
do Olomouce. 

Hrad Helfštýn se stal cílem školního výletu 
žákù tøetí a páté tøídy, žáci 4. roèníku 
se úèastnili školy v pøírodì. Ètvr�áci 
navštívili Mìstskou knihovnu Olomouc, 
v rámci dopravní výchovy je pro nì zajištìna 
opakovaná návštìva organizace Semafor, 
kde získávají nejen teoretické znalosti, ale 
zejména pak praktické dovednosti. Dárkem 
k Mezinárodnímu dni dìtí byla návštìva 
filmu Mimišéf, který se dìtem velmi líbil.
Vzdìlávání pokraèuje i v oblasti prevence 
rizikového chování, a to tematikou 
pøedcházení úrazùm, zdravá výživa 
a prevence poruch pøíjmu potravy, 
kyberšikana, rizika internetu a sociálních 
sítí a s tím související riziko možného 
sexuálního zneužívání. 
Vìøíme, že výše jmenované poøady pøispìly 
k rozšiøování znalostí a dovedností našich 
žákù, ale také k pøíjemnìjšímu prožití 
posledních školních mìsícù. 

Ivana Hegrová

Kroužek mladých technikù 
v Lutínì
„Pane mistr, máte dneska bagety?“ To byla 
pravidelná otázka pøi cestì do Lutína 
do Sigmundovy støední školy strojírenské, 
kam jsme jezdili i s nìkterými žáky 9. tøídy 
každý mìsíc do Kroužku mladých technikù. 
V letošním školním roce bylo naším 
hlavním cílem vyrobit meteostanici. 
Pracovali jsme pøedevším s ruèním 
náøadím, ale i  na  frézce, sloupové vrtaèce, 
hrotovém soustruhu a pásové pile. 
Samozøejmì vždy pod dohledem a vedením 
zkušených uèitelù odborného výcviku. 

Chtìli bychom ještì jednou podìkovat 
pánùm mistrùm, kterými byli Libor Peèiva 
a Josef Ulman. Nesmíme opomenout naši 
tøídní uèitelku Ivetku Šutovou, která na nás 
po celou dobu dohlížela a zajiš�ovala 
pøátelskou spolupráci naší školy s lutínskou 
støední. Vyrobená meteostanice nám bude 
vždy pøipomínat zkušenosti z dílen 
a výbornou chu� kuøecích baget.

Pavel Krytináø, Václav Januš, 
Ladislav Koneèný , žáci 8. tøídy

Školní výlet mateøské školy
V úterý 23. kvìtna jsme se vypravili s našimi 
dìtmi na školní výlet do historického areálu 
hradu Bouzov. V pøíjemném prostøedí 
areálu byl pro dìti pøipraven program, 
do jehož dìní se zapojily i naše dìti. 
Vyzkoušely si støelbu z kuše, pážata 
pøedvedla èarování s èerným prachem, 
vidìli jsme rytíøský turnaj, ve kterém se 
utkali páni rytíøi, aby ve zbroji a s rùznými 
typy zbraní, které se dìti nauèily poznávat, 
pøedvedli své umìní v souboji o èest zvolit 
si z pøítomných dam královnu a princeznu.
Dominantou areálu  je 15 m vysoký Trojský 
kùò, kterého také starší dìti navštívily. Dále 
si prohlédly výstavku replik váleèných 
strojù a polních dìl. Na závìr zhlédly 
pohádkové divadelní pøedstavení s celou 
øadou veselých scének a soubojù.
Výlet se vydaøil, poèasí bylo perfektní. 
Všichni jsme se unaveni, ale spokojení 
vraceli do mateøské školy.

Jarmila Dostálová, 
zástupkynì øeditele pro MŠ

Zahradní slavnost
V pátek 9. èervna se ve venkovních 
prostorách mateøské školy konala Zahradní 
slavnost. Program byl zahájen vystoupením 
dìtí hudebnì - taneèního kroužku a malých 
flétnistù. 

Tentokrát se paní uèitelky rozlouèily 
s 24 dìtmi pasováním na pøedškoláèky. 
O zábavu se postaral Šašek Viky, který 
roztanèil dìti i jejich rodièe. Dalším 
zpestøením akce byla pøíležitost nechat 
si  namalovat obrázek na tváø. Snad díky 
pøíznivému poèasí pøišlo mnoho rodièù 
i prarodièù strávit slavnostní chvíle 
se svými nejmenšími.
Dìkujeme všem rodièùm, kteøí pøiložili 
ruku k dílu a pomohli zajistit obèerstvení 
nejen na Zahradní slavnosti, ale i Drakiádì, 
Maškarním plese a Sletu èarodejnic. 
Tìšíme se na setkání bìhem akcí 
v následujícím školním roce a všem dìtem 
pøejeme krásné prožití letních prázdnin.

výbor SRPŠ pøi MŠ
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Škola v pøírodì
Naše 4. tøída se letos ve vlastivìdì nauèila 
spoustu vìcí o pravìku, a tak jsme jeli 
od 8. do 12. kvìtna naše znalosti rozšíøit 
také prakticky, na školu v pøírodì 
do Bøezové. Tam jsme totiž mìli program 
pod názvem Amulet, zamìøený na pravìk. 
Doprovázely nás paní uèitelky Vlèková, 
Dudová a Cenklová. Nejprve jsme trochu 
remcali, že jedeme ve státní svátek, ale 
zážitky byly tak silné, že jsme nakonec byli 
všichni rádi, že jsme den volna obìtovali. 
Bìhem tìch 5 dnù jsme stihli tolik vìcí, 

že byste nevìøili, že se to vùbec všechno 
stihnout dá. Každý den jsme mìli nìkolik 
aktivit a pokaždé jiné.
Už když jsme vystoupili z autobusu, zaèalo 
se nám tam líbit. Areál byl nádherný, novì 
zaøízený, plný zelenì, mezi kterou byly 
všude lezecké stìny, lanová centra, døevìné 
vìže a domky a uprostøed toho všeho 
i rybník. A v nìm naše dobrodružství také 
zaèalo. 
Hned poté,  co jsme se ubytovali  
a naobìdvali, šli jsme s našimi milými 
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Akademie ke Dni matek
Po sedmi letech se v kulturním domì opìt 
konala akademie, a to v pátek 19. kvìtna. 
Od pìti hodin byl sál zaplnìný nedoèkavými 
rodièi, kteøí se tìšili, až uvidí své dìti na 
pódiu. Úèinkovali všichni žáci naší školy 
a k vidìní byla vystoupení rùzných druhù 
a žánrù - od tance a zpìvu, pøes vtipy 
devá�ákù, až po zábavné show osmákù 
a sedmákù. Velký ohlas mìlo vystoupení 
šes�ákù, které mìlo podobu taneèního 
battlu (soutìžní forma hip hop dance 
a streetdance) mezi dívkami a chlapci.
Hlasitý potlesk sklidili také tøe�áci se svým 
originálním plaveckým vystoupením. 
Nechybìly ani mažoretky a pomponistky. 
Na závìr pøišli všichni úèinkující na pódium 
a rozlouèili se písní Láska a pravda, po které 
pøedali svým dojatým maminkám kytièku 
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instruktory Anièkou a Tomášem jezdit na 
raftech, jízdu jsme si samozøejmì zpestøili 
i závody a lovením rùzných pøedmìtù. Mezi 
další aktivity, které jsme vyzkoušeli, patøily 
také lezecká stìna, vysoká a nízká lana, tým 
park, bongo, malování pravìkých kreseb na 
skály, rytí sošek a lukostøelba. Ale asi 
nejsilnìjším zážitkem pro nás všechny byl 
skok do prázdna aneb skok ze skály. Zní to 
asi hrùzostrašnì, ale nebojte, byli jsme 
jištìní, a tak jsme všichni pøežili. Kromì 
tìchto adrenalinových zážitkù jsme stihli 
i krátký výlet, táborák, noèní hru 

a diskotéku s ohòovou show. Nakonec jsme, 
jako správní pravìcí lidé, také ulovili 
mamuta, ale místo abychom ho snìdli,  
skamarádili jsme se s ním.
Když jsme mìli v pátek odjet domù, vùbec
se nám nechtìlo a prosili jsme paní uèitelky, 
aby tu s námi ještì zùstaly. Škola v pøírodì 
byla super a všichni doufáme, že jsme 
tu nebyli naposledy.

žáci 4. tøídy

a spoleènì se rozešli do svých domovù.
Celou akademii hodnotíme velmi pozitivnì 
a doufáme, že ta pøíští se také tak vydaøí.

Eliška Slehová a Pavel Krytináø

Pohár starostù 
Ve støedu 31. kvìtna jsme vyrazili se silným 
družstvem, které èítalo 25 žákù z naší školy, 
na závody o Pohár starostù do Olšan. Bylo 
a je èím dál tìžší v nižších roènících vybrat 
ty nejlepší, v našich žácích je velký potenciál 
a to se opìt ukázalo i na tìchto závodech, 
kterých se mimo našich závodníkù 
zúèastnili i zástupci škol z Bedihoštì, 
Bystroèic, Hrubèic, Kralic, Smržic, Vrbátek 
a z domácích Olšan. 
V pìtiboji soutìžily tøídy 1. stupnì s dalšími 
sedmi školami v olšanském pìtiboji – 
pøekážkové dráze,  bìhu na 50 m 
na travnatých drahách fotbalového høištì, 
ve skoku do dálky z místa, v hodu míèkem 
a v nároèném vytrvalostním bìhu. Do všech 
disciplín se naši žáèci pustili s velkou 
vervou, každý úspìch je motivoval k tomu, 
aby podali co možná nejlepší výkony. 

Naši prvòáèci získali 2. místo, žáci 
2. a 3. tøídy všechny soupeøe porazili 
a za 1. místo si odvezli do školy vysnìný 
pohár, žáci 4. a 5. tøídy byli také druzí. 
Je vždy velkou odmìnou vidìt, jak jsou žáci 
nadšeni ze svých úspìchù a jakou mají 
radost.

Žáci 2. stupnì soupeøili s dalšími tøemi 
školami a kromì pøekážkové dráhy je èekaly 
stejné disciplíny, jenom rychlostní bìh 
bìželi dvakrát a poèítali se jim oba èasy jako 
v další disciplínì. Naši mladší žáci 
se umístili na druhém místì a starší žáci pak 
na uspokojivém tøetím. 
Všem se nám naše výkony líbily, poèasí 
pøálo, nikdo se nezranil, a tak nemìly 
sportovní závody žádnou vadu na kráse. 

Radka Dudová
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Èervnové atletické závody
V úterý 6. èervna se výbìr žákù 2. stupnì 
zúèastnil závodu ve skoku vysokém v Senici 
na Hané. Všichni reprezentanti pøedvedli 
skvìlé výkony a rozhodnì se neztratili. 
V mladších žákyních si Marcela Dvoøáková 
výkonem 125 cm doskoèila pro tøetí místo 
a v kategorii starších žákyò vybojovala 
Denisa Horáèková skokem vysokým 128 cm 
zlatou medaili. Petr Vohnout v mladších 
žácích dlouho skákal sám. Bylo rozhodnuto 
už na výšce 140 cm, kterou skoèil jako 
jediný. Petr ale vìdìl, že má na víc, a skoèil 
úžasných 150 cm. Nejvíce ze všech, 155 cm, 
skoèil ve starších žácích Pavel Krytináø. 
Tahle kategorie byla velmi vyrovnaná 
a rozhodnì se v ní neztratil nikdo z našich 
reprezentantù. Pavel si ze Senice odvezl 
„bramborovou“ medaili za ètvrté místo.

Hned ve ètvrtek 8. èervna odjelo 15 žákù 
školy na atletické závody o Pohár starosty 
Lutína, kde žáky èekaly následující 
disciplíny: bìh na 60 m, bìh na 150 m, bìh 
na 1000 m, skok daleký, vrh koulí, hod 
míèkem a štafeta 5x200 m smíšených 
družstev. Zaèínalo se krátkými sprinty na 
60 m. Ve starších žácích vynikl Javier Šolle, 
který dobìhl ve skvìlém èase 7,8 s a odnesl 
si støíbrnou medaili. Následnì se nachystali 
žáci, kteøí závodili ve sprintech na 150 m. 
Eliška Slehová výkonem 23,5 s vybojovala 
2. místo a Jakub Kreuzer obsadil 3. místo 
s èasem 20,0 s. Vytrvalost na 1000 m byla 
pro naše žáky disciplínou, které se pro její 
délku nejvíce obávali. Ve své kategorii 
si Eliška Slehová èasem 3:57 min dobìhla 
pro 2. místo. Javier Šolle taktéž obsadil 
2. místo s èasem 3:14 min. Ve skoku 
do dálky exceloval Petr Vohnout, který opìt 
pøeskoèil všechny své soupeøe. V hodu 
míèkem obsadila Kristýna Pytlíèková 
3. místo hodem dlouhým 33 m. Na závìr 
smíšená štafeta mladších žákù a žákyò 
ve složení Žaroský, Dostálík, Dvoøáková, 
Otruba a Slehová dobìhla do cíle na 3. místì  
v èase 2:48min. Ve støedu 28. èervna ještì 
èeká naše reprezentanty fotbalový turnaj 
v Bedihošti a v Kralicích na Hané.

Veronika Bláhová

Školní družina
Na konci letošního školního roku se nám 
„nakupilo“ hodnì akcí. Byli jsme s dìtmi 
na výmìnném soutìžním odpoledni 
ve školní družinì pøi základní škole 
v Mariánském Údolí. Dìti si užily nejenom 
soutìžení ve ètveøicích (2+2 z každé školy), 
ale i úžasného terénu, který má tato škola ve 
svém okolí. Po závodìní se mohly dìti 
posilnit nejen vyhranými sladkostmi, 
ale i napeèenými dobrotami, které nám 
naservírovaly paní vychovatelky.

Èeká nás také oslava Dne otcù. V loòském 
roce jsme udìlaly besídku maminkám, letos 
chceme slavit s tatínky (i když trochu jinak). 

V posledním školním týdnu máme 
objednanou nafukovací skluzavku, kterou 
hradíme z vydìlaných penìz z naší 
družinové kinokavárny. Rok se uzavøe a my 
budeme èekat na ten další. Pøejeme vám 
krásné prožití léta.

vychovatelky školní družiny ZŠ Hnìvotín

N á ø a d í  d o  r u k y  a  h u r á  
na pozemek!
Tak nìjak jsme zaèali psát o práci na 
školním pozemku pøesnì pøed rokem. Letos 
nás poèasí trochu potrápilo. Ranní mrazíky 
nám dlouho bránily pustit se vèas do práce. 
Pøesto jsme se snažili vypìstovat si za okny 
aspoò pøísadu kedluben, dýní a cuket. Dnes 
už jsme plni vitamínù z øedkvièek 
a kedluben a každý den si pochutnáváme na 
èerstvých jahodách, které jsme vloni 
vysadili. 

Odmìnou za každodenní zálivku, plení 
a okopávání nám brzy bude i hrášek, 
a n g r e š t  a  r y b í z .  P ì k n ì  r o s t e  
i èervená øepa, cibule, celer, pórek, 
brambory a v letních mìsících se mùžeme 
tìšit na první úrodu malin a ostružin. 
Abychom se jí opravdu doèkali, je tøeba se 
o školní pozemek postarat i v dobì letních 
prázdnin. 

Proto budeme moc rádi, když nám žáci 
pøijdou pomoct každé pondìlí od 9 do 
11 hod (samozøejmì za pøíznivého poèasí), 
kdy se budou na pozemku støídat paní 
uèitelky.
Na závìr bych opìt chtìla vyzdvihnout 
úžasnou spolupráci s panem Josefem 
Studeným, bez kterého bychom obdìlávání 
našeho školního pozemku nezvládli. 
Na jaøe nám pomohl s povláèením 
pozemku, nasázením brambor a poté jejich 
oboráním. Pane Studený, mockrát Vám 
dìkujeme a tìšíme se na další spolupráci 
s Vámi.

Iveta Šutová

Zpravodaj obce Hnìvotín | èerven 2017
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Kulturní a spoleèenské akce
Mezi 16. a 17. zasedáním zastupitelù 
probìhla øada spoleèenských a kulturních 
akcí. 

Základní škola ve spolupráci se Sdružením 
rodièù a pøátel školy zorganizovala 
ve sportovním areálu Slet èarodìjnic, který 
byl pro nepøíznivé poèasí posunut 
a nakonec probìhl v pátek 5. kvìtna.
O den pozdìji, v sobotu 6. kvìtna, probìhla 
soutìž mladých myslivcù v Hnìvotínských 
Skalách v režii Stanislava Oš�ádala a jeho 
pomocníkù.
Velmi zdaøilá byla také školní akademie ke 
Dni matek, která probìhla v pátek 
19. kvìtna v sále kulturního domu.

Vítání obèánkù

Jarní setkání seniorù

V sobotu 3. èervna probìhlo v obøadní 
místnosti obecního úøadu slavnostní 
uvítání nových obèánkù obce Hnìvotín. 
Akce se zúèastnilo sedm dìtí, šest chlapcù 
a jedna holèièka.
O kulturní vystoupení se, jako vždy pøi této 

slavnostní události, postarali žáci základní 
školy  pod vedením paní  uèite lky  
Kuchrýkové. Všem dìtem pøejeme hodnì 
zdraví a lásky rodièù.

Miloslav Antl, místostarosta

Naši noví spoluobèánci zleva: Kevin Koláèek, Viliam Šín, Viktor Stolièka, Šimon Životský, Oliver Duda, 
Nela Andrésová a Jakub Vymazal.

V pátek 26. kvìtna jsme mohli navštívit 
pøedstavení letního kina PROVÁZEK 
uspoøádané spolkem ProVás Hnìvotín.

Následující den, v sobotu 27. kvìtna, 
se konalo tradièní kácení máje v režii Sboru 
dobrovolných hasièù Hnìvotín.
V pondìlí 29. kvìtna se sešli vedoucí spolkù, 
aby probrali plán akcí chystaných do konce 
roku 2017 a sladili termíny akcí v roce 2018.
V sobotu 3. èervna jsme na obecním úøadu 
slavnostnì pøivítali 7 nových obèánkù obce.
V pátek 9. èervna uspoøádala mateøská 
škola Zahradní slavnost, veèer pak probìhlo 
další filmové pøedstavení v letním kinì 
PROVÁZEK.

V sobotu 10. èervna  probìhly oslavy 
125. výroèí založení Sboru dobrovolných 
hasièù v Hnìvotínì,  s  prùvodem, 
posvìcením nového praporu hasièù 
a taneèní zábavou.

V sobotu 17. èervna zorganizovala 
TJ FC Hnìvotín ve sportovním areálu 
dopoledne fotbalový turnaj benjamínkù 
a odpoledne Sportovní den spojený 
se soutìží o Gladiátora obce.

Na sobotu 1. èervence pøipravujeme soutìž 
FIT RUN HNÌVOTÍN v pøespolním bìhu 
a pøekonávání pøekážek dìtmi v kategorii 
do 10 let a kategorii do 14 let. Vyvrcholením 
bude soutìž v bìhu žen a mužù. Soutìž má 
okresní formát a zaène ve 13:30 hodin 
ve sportovním areálu.

Miloslav Antl, místostarosta    

Aktuálnì
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Oznámení Øímskokatolické farnosti Hnìvotín
Ohlédnutí za Nocí kostelù

Národní pou� na Velehrad

Farní pou� na Svatý Hostýn

V pátek 9. èervna 2017 probìhla v našem 
kostele již poosmé akce Noc otevøených 
kostelù. Zájem veøejnosti o tuto akci byl 
tentokrát menší než v minulých letech, 
možná i proto, že do akce vstoupilo více 
kostelù v blízké Olomouci i v okolí. Nicménì 
náš kostel navštívilo pøi letošní Noci kostelù 
asi 80 zájemcù. Nejvìtší zájem byl tradiènì 
o prohlídku vìže kostela, o nìco ménì 
návštìvníkù se šlo podívat do krypty 
kostela, kde je uložena rakev s pozùstatky 
faráøe Jana Josefa Kyliana, který nechal 
kostel pøestavìt do dnešní podoby. Asi 
20 zájemcù si vyslechlo varhanní ukázky 
našeho varhaníka Jana Kunèara, který 
velmi zasvìcenì referoval o našem 
v a r h a n n í m  n á s t r o j i .  O d b o r n ì  
komentovaná prohlídka interiéru kostela 
zaujala jen malý poèet zájemcù, spíše jen 
nìkteré jednotlivce. V pøedsíni kostela byly 
p r o m í t á n y  z á b ì r y  z  v ý z n a m n ý c h  
liturgických a kulturních akcí, které 
probìhly v kostele v posledních letech. Ještì 
v pozdních veèerních hodinách pøicházely 
skupinky zájemcù o prohlídku našeho 
kostela, které již absolvovaly návštìvy 
jiných kostelù v okolí.

se koná v úterý 4. a ve støedu 5. èervence. 
Program pouti zaèíná v úterý v 10 hodin 
ráno a vrcholí Veèerem lidí dobré vùle 
v 19:30 hodin, který bude vysílán v Èeském 
rozhlase Dvojka a v Èeské televizi. Národní 
pou� vyvrcholí slavnou mší svatou 
na velehradském nádvoøí ve støedu 
v  10:30 hodin za  úèast i  èeských 
i zahranièních biskupù. Kdo by se chtìl 
nedìlní poutní slavnosti na Velehradì 
zúèastnit, mùže se pøihlásit na poutní 
autobusový zájezd, který požádá farnost 
sv. Moøice v Olomouci. Odjezd autobusu 
od kostela sv. Moøice bude ve støedu 
5. èervence v 7:00 hodin, cena zájezdu 
za dospìlou osobu èiní 200 Kè.

se uskuteèní v nedìli 16. èervence. Kdo 
se chce této pouti zúèastnit, a� se pøihlásí 
u duchovního správce farnosti nejpozdìji 
do nedìle 9. èervence a zaplatí poplatek 
170 Kè za dospìlou osobu, pøípadnì 85 Kè 
za dítì do 10 let. Odjezd autobusu 
s poutníky bude v 6:50 hodin ze zastávky 
naproti prodejny U Mlèochù. Autobus 

Letní kino Provázek

vyveze poutníky až ke schodùm vedoucím 
ke kostelu na Svatém Hostýnì. Odjezd 
autobusu z parkovištì na Svatém Hostýnì 
bude v 15 hodin, návrat do Hnìvotína krátce 
po 16. hodinì. Doporuèujeme úèastníkùm 
pouti vzít s sebou rùženec a kancionál, 
v pøípadì nejistého poèasí i deštník nebo 
pláštìnku.

Celostátní setkání køes�anské 
mládeže
se bude letos konat letos v Olomouci 
ve dnech 15. – 20. srpna. Oèekává se úèast 
asi 7 tisíc mladých. Pøespolní úèastníci 
budou ubytování na kolejích a ve školách. 
Hlavní program bude probíhat v Korunní 
pevnùstce ve Smetanových sadech a také 
v kostelích sv. Moøice, sv. Michala 
a v katedrále sv. Václava. V sobotu 19. srpna 
bude program pro rodiny, který bude 
probíhat na Horním i na Dolním námìstí. 
Na tento program zveme také naše farníky 
i ostatní spoluobèany. Setkání mládeže 
vyvrcholí spoleènou mší svatou slavenou 
v nedìli 20. srpna spoleènì s biskupy 
a knìžími, po níž se mladí rozjedou do svých 
farností.
Pøejeme našim farníkùm i ostatním 
s p o l u o b è a n ù m ,  z e j m é n a  p a k  
rodinám, mládeži a dìtem hezké 
prázdniny a dovolené pod Boží 
ochranou.

Mons. Eduard Krumpolc, faráø 

Hnìvotínské letní kino Provázek v sobotu 
24. èervna úspìšnì ukonèilo svoji 
2. promítací sezónu animovaným filmem 
Trollové. I letos jsme se snažili vyslyšet 
prosby dìtí, které nás doslova zasypávají 
svými tipy na pohádky, které bychom mìli 
do programu kina urèitì zaøadit. Pro pøíští 
rok pøistoupíme k dalším podpisùm 
licenèních smluv s distributory a získáme 
tak ještì širší nabídku filmù urèených 
k veøejné produkci. Pøi ohlédnutí 
za sezónami 2016 a 2017 musíme opravdu 
podìkovat tomu, kdo mìl „nahoøe“ službu 
u poèasí, nebo� jsme doposud nemuseli 
zrušit ani pøesunout žádný ze šesti 
promítacích veèerù pod širým nebem. 

Promítnutím èeského filmu Bezva ženská 
na krku jsme v èervnu 2017 chtìli vyhovìt 
ozývajícím se hlasùm nìkterých dospìlákù: 
„Proè nepromítnete také nìco pouze pro 
velké diváky?“. Následnì jsme však na tyto 
marnì èekali u vstupu do kina, až pozdìji 
nám krom jiného bylo vysvìtleno, 
že bohužel nemohli do kina dorazit, protože 
nemìli hlídání pro své ratolesti. Za možnost 
promítnutí filmu veøejnosti si distributor 
úètuje cca 3 500 Kè za jednu projekci a pøi 
úèasti 50 platících dospìlých není tento 
náklad pokryt. Proto se v budoucnu 
budeme orientovat kromì pohádek už jen 
na výbìr  tzv. rodinných filmù. Dìkujeme 
všem dospìlým, kteøí doposud prošli 

branou kina a úhradou symbolického 
v s t u p n é h o  v y j á d ø i l i  p o d p o r u  
organizátorùm tohoto projektu, èi vybavili 
své ratolesti kapesným na nákup filmového 
obèerstvení. Výtìžek z letošního prodeje 
obèerstvení pokryje náklady na celodenní 
výlet pro všech 85 dìtí, který se uskuteèní 
v rámci 3. roèníku pobytového tábora pro 
hnìvotínské dìti s tématem „Za devatero 
horami…“. Kam se letos s dìtmi podíváme 
je nyní ještì tajemstvím, ale mùžete 
se to dozvìdìt mezi prvními on-line 
d n e  1 5 .  s r p n a  n a  a d r e s e  

, kdy poøádající 
spolek ProVás Hnìvotín spoleènì s dìtmi 
tento výlet uskuteèní a ještì ten den veèer 
umístí aktuální video na web. Za vedení 
spolku také dìkuji všem, kteøí vždy ochotnì 
pomohli postavit promítací konstrukci 
o velikosti 9x3 metrù a pøátelùm, kteøí 
zajistili prodej filmového obèerstvení.
Tìšíme na další spoleèné setkání pod širým 
hnìvotínským nebem.

za spolek ProVás Hnìvotín Petr Niessner

www.provashnevotin.cz

http://www.provashnevotin.cz
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Slouží veøejnosti, zvìøi 
i motoristùm 
Sobotní ráno 3. èervna se na Výrovce 
v Hnìvotínských skalách odvíjelo 
v pracovním duchu. Pracovali zde totiž 
èlenové Mysliveckého spolku Blata 
Hnìvotín. Zdejší veøejnosti volnì pøístupný 
myslivecký areál myslivci osazovali dalšími 
stoly a lavicemi, aby tak umožnili nejen 
sobì, ale i návštìvníkùm pøíjemnìjší 
posezení v pøírodì s krásným výhledem 
na Drahanskou vysoèinu a Velký Kosíø. 
K dispozici je zde volnì pøístupná udírna 
a ohranièené ohništì, sloužící k opékání 
špekáèkù. 
Tímto se myslivci snaží pøipravit tento areál 
nejen pro dene, ale i pro obèany Hnìvotína. 
Pøedevším však pro rodièe s dìtmi. Ti zde 
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mohou pøíjemnì zakonèit vycházku 
do pøírody. Pøi troše štìstí zde mohou 
z h l é d n o u t  v ý c v i k  l o v e c k ý c h  p s ù  
na umìlé noøe, nebo soutìž ve støelbì 
na asfaltové terèe. Takže k pøání 
pøíjemného pobytu jen malá prosba 
o udržování poøádku. Všichni návštìvníci 
jsou vítáni a vìøíme, že pøi odchodu areál 
zanechají takový, aby se zde i další 
návštìvníci cítili spokojeni. Jelikož jsme 
pøedevším myslivci, musím se zmínit 
i o druhé skupinì, která provádìla osazení 
silnice mezi Hnìvotínem a Lutínem 
pachovými ohradníky. 

Proto jsem se zeptal pøímo mysliveckého 
hospodáøe Pavla Tomana jaká je úèinnost 
tìchto pachových ohradníkù. Odpovìï byla 
struèná, ve sledovaném období byl v tomto 
úseku sražen jeden kus, døíve bylo 
v uvedeném úseku sraženo kusù pìt. Práce 
a finance, které do ohradníkù vkládáme, 
chrání nejen zvìø, ale také majetek 
a pøedevším zdraví motoristù. 
To si jistì zaslouží podìkování nás všech. 
Je vidìt, že myslivci v Hnìvotínì nemyslí 
jen na své zájmy, ale i na obèany obce.

Rudolf Krè

Svaøování nosníkù lavièek a stolù. Zleva 
Stanislav Oš�ádal starší, uprostøed Petr Kubíèek 
a svaøuje Vladimír Špièák.

Skvìlá reprezentace Vlèat z Hnìvotína 
Poslední kvìtnovou sobotu se konalo 
v areálu myslivecké chaty Lumpík 
ve Slatinicích u Olomouce Okresní kolo 
soutìže mladých myslivcù a pøátel pøírody 
o Zlatou srnèí trofej. Zúèastnilo se jí takøka 
šedesát soutìžících, zastupujících sedm 
kroužkù, kteøí byli rozdìleni do tøí 
kategorií. V té nejmladší oznaèené 0 byli 
i pøedškoláci, další byla kategorie 
A a následovala kategorie B tìch 
nejstarších. 

Za zvuku lesnic trubaèù z Doubravy a tria 
mladých trubaèù Vnouèkù z kolouškù na 
Vlnách, byla soutìž zahájena. Nastoupené 
soutìžící a vedoucí kroužkù pøivítal 
místopøedseda Okresního mysliveckého 
spolku Èeskomoravského mysliveckého 
domu v Olomouci pan Jiøí Zboøil. Detailnì 
seznámil soutìžící s organizací a prùbìhem 
celé soutìže a pøedstavil vedoucí stanoviš�. 
Obligátní otázka: „Chce se nìkdo na nìco 
zeptat, co vám nebylo jasné? Tam se hlásí 
„princezna“, pojï za námi a ptej se.” „Budou 
se hodnotit také pravopisné chyby?” Smích. 
„Pravopisné chyby nemají na hodnocení 
vliv. Vìøím, že zde zúroèíte vaše vìdomosti 
získané ve vašich kroužcích, pøeji vám 
hodnì zdaru a provolávám Zlaté srnèí 
trofeji zdar.” Zaznìlo „Zdar” a soutìž byla 
zahájena. 

Poèasí dìtem i organizátorùm pøálo, a tak 
se soutìž rozbìhla na plné obrátky. 
Ty nejmenší si na stanovištì k poznávání 
preparátù zvíøat vzal pan František 
Krestýn, kategorie B zaèala testem 
a kategorie A vyrazila na velkou poznávací 
stezku, kterou na startu a cíli øídil pøedseda 
MS Slatinice František Žouželka a Jiøí 
Valoušek. Vzornì bylo také postaráno 
o obèerstvení, mimo párkù, oplatkù 
a ovoce, nechybìly ani tolik oblíbené 
hranolky. Jejich objednávku hbitì zvládal 
Lubomír Vymazal. Dospìlí si zase 
pochvalovali srnèí guláš, pøipravený 
Ondrou Vymazalem. Pochvalu si zaslouží 
celá kuchyòská smìna tvoøená èleny 
MS Slatinice. 

Soutìžící našeho hnìvotínského kroužku 
Vlèata vedl pøedseda MS Blata Hnìvotín 
Ludìk Nezhyba a David Reif. Hlavní 
vedoucí  Stanislav Oš�ádal  mladší  
a pøedseda kulturnì propagaèní komise 
Okresního mysliveckého svazu byl omluven 
pro pracovní vytíženost. Jeho svìøenci však 
Hnìvotín reprezentovali skvìle. 

V kategorii B dosáhl mety nejvyšší náš Filip 
Klvaòa a stal se absolutním vítìzem letošní 
Okresní soutìže o ZST. Blahopøejeme 
Filipu Klvaòovi k vítìzství a skvìlé 
reprezentaci a pøejeme hodnì úspìchu 
v celostátním kole této soutìže, do kterého 
se vítìzstvím nominoval. Podìkování a náš 
dík si samozøejmì zaslouží všichni tøi 
vedoucí kroužku Vlèat, kteøí se ve svém 
volném èase dìtem vìnují. Za svou práci 
a dosažené výsledky v soutìži Lišèí stopou 
obdržel kroužek poukaz k návštìvì 
z o o l o g i c k é  z a h r a d y  s  p r ù v o d c e m  
a projížïkou safari vláèkem. Dík patøí také 
našim sponzorùm, kteøí nám na èinnost 
kroužku pøispívají.
S podìkováním všem vedoucím kroužkù 
se ve svém závìreèném hodnocení pøipojil
i zástupce Okresního mysliveckého svazu 
Olomouc a soutìž ukonèil závìreèným 
provoláním Myslivosti zdar. 

Rudolf Krè 

Zástupce Okresního mysliveckého svazu Jiøí 
Zboøil blahopøeje absolutnímu vítìzi soutìže 
o Zlatou srnèí trofej Filipu Klvaòovi.
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Sportovní den TJ FC Hnìvotín
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V  s o b o t u  1 7 .  è e r v n a  u s p o ø á d a l a  
TJ FC Hnìvotín Sportovní den, který byl 
rozdìlen do dvou èástí. Dopoledne 
se ve sportovním areálu konal turnaj 
fotbalových benjamínkù, odpoledne pak 
bylo vyhrazeno soubojùm o Gladiátora 
obce. Letos jsme opravdu ocenili odvahu 
b e n j a m í n k ù ,  n a š i c h  m a ž o r e t e k  
a pomponistek, skalních zápasníkù i všech 
ostatních pøíchozích, nebo� poèasí bylo 
na polovinu mìsíce èervna extrémnì vìtrné 
a chladné.

Do turnaje benjamínkù se zapojilo celkem 
8 týmù – SK Bìlkovice-Laš�any,  
FK Autodemont Horka nad Moravou, SK 
Námìš� na Hané, SK Šumvald, TJ Sokol 
Pøíkazy, HC Olomouc (mladí hokejisté) 

a dva domácí výbìry. Hrálo se na dvou 
høištích a v systému turnaje každý s každým 
bylo odehráno 28 zápasù, které nabídly 
krásné fotbalové okamžiky, neutuchající 
b o j o v n o s t ,  n e f a l š o v a n o u  r a d o s t ,  
ale mnohde i úsmìvnou nešikovnost 
zaèínajících fotbalistù, nebo slzièky 
smutku. Turnajové vítìzství si nakonec 
odvezli mladé nadìje ze Šumvaldu, které 
dokázali v rozhodujícím zápase pøehrát 
hnìvotínské žluté družstvo, které tak 
obsadilo druhé místo. Tøetí pøíèka pak 

patøila druhému hnìvotínskému výbìru - 
bílým. Všechny týmy byly pøi závìreèném 
vyhlašování odmìnìny pìknými cenami, 
ocenìni byli i nejlepší brankáø, hráè 
a støelec. Nás høeje, že si všichni pøítomní 
organizaci turnaje velmi pochvalovali.
Po skonèení turnaje již bylo vše pøipraveno 
ke  „g ladiátorskému“ klání .  Letos  
se do zábavného soutìžení pro celou 
rodinu, které se konalo již potøetí, pøihlásilo 
pìt dìtských družstev a tøi týmy dospìlých. 
V obou kategoriích je èekalo ve vzájemném 
klání šest disciplín - pøetahování lanem, 
hod oštìpem, kop míèem na cíl, hasièský 
útok, hod vejcem a bludištì. Ve všech 
disciplínách byly k vidìní úžasné výkony 
a napøíklad oštìpaøský fenomén Jan 
Železný by se nestaèil divit, jakou kvalitní 
základnu, proloženou všemi vìkovými 
kategoriemi, by v naší obci mohl mít. 
Samozøejmì, že si soutìžní disciplíny mohli 
v hojné míøe vyzkoušet i všichni pøíchozí. 
Pro všechny dìti byl pøipraven bezplatný 
skákací hrad a bezplatné dìtské tetování 
Airbrusch. 
Po skonèení Gladiátorských her se všichni 
pøítomní návštìvníci mohli zúèastnit již 

tradièního a velmi oblíbeného hodu dvojic 
neporušeným vajíèkem do dálky. A bylo 
opìt veselo. Nìkteøí chytaèi dokonce 
odmítli nabízenou pláštìnku a vìtšinou 
se jim to nemile vymstilo vylepšením 
obleèení nebo úèesu o krásné žloutkovì-
bílkové struktury, vkusnì doplnìné úlomky 
skoøápek. Ve skupinì Junior poslala vejce 
v pevném stavu na vzdálenost 22 metrù 
dvojice Filip Volmut – Václav Januš  
a ve skupinì Senior se podaøilo vejce chytit 
nepoškozené na vzdálenost  37 metrù páru 
Radek Navrátil - Jiøí Sova. Obì dvojice 
si po zásluze odnesly ocenìní King roku.                  

Po celý Sportovní den nám atmosféru 
v areálu velkým množstvím vystoupení 
zpøíjemòovaly mažoretky a pomponistky 
ze základní školy. O obèerstvení se skvìlým 
zpùsobem celý den starali rodièe malých 
fotbalistù (výtìžek bude vìnován fotbalové 
mládeži). Organizace akce klapala i díky 
obìtavosti všech poøadatelù. Všem výše 
uvedeným patøí velké podìkování. 
Sportovní den byl ukonèen ve 22 hodin 
velkým ohòostrojem.

Petr Niessner
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Skonèila fotbalová sezóna
Mistrovské zápasy soutìžního roèníku 
2016/2017 byly letos ukonèeny již 
v polovinì mìsíce èervna. Dùvodem bylo 
bezproblémového poèasí na konci zimy a po 
celé jaro, takže nemusely být, na rozdíl od 
pøedchozích let, pøekládány termíny 
mistrovských zápasù. V soutìžích 
organizovaných Fotbalovou asociací Èeské 
republiky jsme mìli pøihlášeno pìt týmù.
V nejmladší kategorii  benjamínkù 
se okresní soutìže zúèastnily výbìry 
roèníku 2007 a 2008 a patøily k tìm 
nejlepším. 
K celkovému umístìní se musely prokousat 
systémem víkendových turnajù, kterých 
oba týmy odehrály dohromady 32, každý 
tedy po 16. Výbìr roèníku 2007 nakonec 
v konkurenci 17 týmù obsadil krásné 
4. místo. Roèník 2008 skonèil na také velmi 
pìkném 9. místì, když se této soutìže  
zúèastnilo celkem 27 týmù. Velký dík za 
odvedenou práci patøí všem trenérùm této 
vìkové kategorie – Zdenkovi Filipovi, 
Jiøímu Sovovi, Pavlovi Dostalíkovi 
a Antonínu Vánskému.
Kategorii starších žákù se sice celkovì tak 
j a k o  b e n j a m í n k ù m  n e v e d l o ,  
ale s pøibývajícími zápasy byl vidìt pokrok, 
který tento tým pod vedením Tomáše 
Janotky a Michaely Horáèkové zažívá. 
I když skonèil ve své skupinì na posledním 
osmém místì, ke konci soutìže dokázal 
poøádnì trápit i týmy z popøedí tabulky. 
V nadstavbové èásti již svoji skupinu 
s pøehledem vyhrál a ze 16 mužstev 
pøihlášených do soutìže skonèil na 
13. místì. V týmu je øada šikovných hráèù 
a všichni vìøíme, že v novém roèníku 
soutìže dosáhnou na vyšší pøíèky.
O k r e s n í h o  p ø e b o r u  d o r o s t e n c ù  
se ve skonèeném roèníku zúèastnilo 
12 týmù a naši chlapci obsadili celkovì 
nádherné 2. místo, i když urèitì tak trochu 
pošilhávali po pøíèce nejvyšší. Zbyteènými 
bodovými ztrátami se ale o tuto šanci 
pøipravili. V týmu by však mìlo dojít pouze 
k minimálním zmìnám, a tak je úkol pro 
další sezónu jednoznaèný – celkové 
vítìzství a postup do vyšší soutìže, kterou
 je krajský pøebor. Mužstvo vedené pevnou 
rukou trenéra Michala Barèíka na to urèitì 
má. 
Již ponìkolikáté zažili podaøenou jarní èást 
soutìže naši muži. Vymotali se tak ze 
sestupových pozic, které byly tentokráte 
velmi blízko, do nižší soutìže nakonec spadl 
i tøináctý tým tabulky. Koneèné 10. místo 
lze hodnotit jako úspìšné. Mužstvo bylo 
zmítané nevyrovnanými výkony, zranìními 
a úzkým kádrem. Na trenérském postu 
vystøídal Ivo Loš�áka Petr Kobylík a tým 
povede i do nového soutìžního roèníku. 
Uvidíme v jakém složení, fluktuace hráèù 
je v posledních letech pomìrnì velká.

Velmi úspìšnou sezónu prožily hnìvotínské 
týmy, které se úèastní okresních soutìží 
v malé kopané. Tým Kovo døevo vyhrál svoji 
skupinu 2. ligy a vybojoval si tak právo 
postupu do nejvyšší soutìže, které však 
nevyužil a bude i pøíští roèník bojovat 
ve druhé lize. Zde se i nadále bude potkávat 
s dalším domácím týmem United Players, 
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který ve stejné skupinì 2. ligy obsadil 
koneèné 4. místo. A nejlepší nakonec. 
Na veteránský titul koneènì po ètyøletém 
úsilí znovu dosáhl tým FC Hnìvotín. 
Úspìch o to cennìjší, že letošní roèník 
soutìže byl velmi vyrovnaný. Podrobnìjší 
informaci pøinese další vydání Zpravodaje.

Milan Krejèí 

Mužstvo dorostencù. Horní øada zleva: Adam Blechta, Michal Velech, Jiøí Pospíšil, Daniel Drtina, Matìj 
Holub, Jakub Holub, Šimon Pácl, Matìj Samek a Michal Barèík – trenér. Dolní øada zleva: Pavel Rosypal, 
Michal Grantner, Ondøej Èuka, Milan Vojáèek, Jan Mazal a Ondøej Vykydal. Na snímku chybí Tomáš 
Gažar a Jiøí Oèenášek.

Sportovní den - ocenìné týmy

Gladiátor Junior - 1. místo Gladiátor Senior - 1. místo

King Junior - 1. místo King Senior - 1. místo


